
แนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมจัดท าหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม 

 

 ปัจจุบันมีกฎกระทรวงประกาศจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติไปแล้วทั้งสิ้น 1,221 ป่า คิดเป็นพื้นที่

ครอบคลุม 143.93 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ประเทศถึงร้อยละ 44.98 การดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้

ในความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับความชัดเจนของแนวเขตที่ก าหนดในแผนที่ท้ายกฎกระทรวง แผนที่แนบท้าย

กฎกระทรวง จ านวน 1,221 ป่า จัดท าขึ้นในหลายมาตราส่วน ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก มีปัญหาในการ

ถ่ายทอดแนวเขตและก าหนดพิกัดในภูมิประเทศจริง ท าให้เป็นข้ออ้างของผู้บุกรุกและราษฎรที่มีที่ ท ากิน

ในเขตป่าไม้ว่าไม่รู้ว่าแนวเขตป่าไม้อยู่ที่ใด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่อาจไม่มั่นใจว่า

แนวเขตป่าที่ตนดูแลอยู่เมื่อถ่ายทอดจากแผนที่ลงบนภูมิประเทศจริงแล้วจะถูกต้องแม่นย า ท าให้เกิด

ปัญหาข้อโต้แย้งในเรื่องแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่เสมอ 

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558 มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการ

ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพื่อให้ประเทศไทย

มีแนวเขตที่ดินของรัฐที่ถูกต้อง ทันสมัย อยู่บนมาตรฐานแผนที่มาตรส่วน 1 : 4000 แนวเขตที่ดินไม่ว่า

จะเป็นที่ดินของรัฐหรือที่ดินของเอกชนต่อกันสนิท ไม่ทับซ้อนหรือมีช่องว่าง สามารถน าไปก าหนดเป็น

แผนการใชป้ระโยชน์ที่ดินแบบบูรณาการในอนาคต 

 ดังนั้น เพื่อให้การถ่ายทอดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติมีความถูกต้องแม่นย า และเป็นที่ยอมรับ

ของทุกฝ่าย จึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการถ่ายทอด

แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและก าหนดพิกัดในภูมิประเทศจริง เพื่อการจัดท าแผนที่และแนวเขตป่าสงวน

แหง่ชาตเิป็นไปด้วยความแม่นย า มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ และตอบสนองต่อการปรับปรุงแผนที่

แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) จึงให้มีการจัดท าหมุดหลักฐาน

แผนที่โดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูง ซึ่งก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

การจัดเตรยีมข้อมูล 

1) เตรียมข้อมูลแนวเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ถูกต้องตามภูมิประเทศจริง ข้อมูลจากสมุดจดรายการ

รังวดั ข้อมูลจากแผนที่ท้ายกฎกระทรวง 

2) ข้อมูลต าแหน่งที่ตัง้หลักเขตป่าสงวนตามข้อ 1) 

3) ถ่ายทอดข้อมูลตาม ข้อ 1) และ ข้อ 2) ลงบนระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 

1: 4000 หรอืแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูง ที่สามารถหาได้ในปัจจุบัน และท าการวางแผน

หาต าแหน่งในการก่อสร้างหมุดหลักฐานแผนที่ชนิดหมุดคู่โดยมีระยะห่างไปตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

โดยระยะทางห่างกันไม่เกินคู่ละ 2 กิโลเมตร และระหว่างหมุดคู่ควรสามารถมองเห็นกันได้โดยมีระยะห่าง

ระหว่างหมุด 100 - 400 เมตร 

 

4) ก าหนด... 
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4) ก าหนดจุดตามข้อ 3) ลงในพื้นที่ หรือภูมิประเทศ และท าเครื่องหมายด้วยท่อโลหะกลม 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว 75 เซนติเมตร โดยตอกลึกลงดินประมาณ 35 เซนติเมตร ในการ

ก าหนดจุดก่อสรา้งหมุดคู่ควรก าหนดไว้บนแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่มีลักษณะมั่นคง

ไม่ถูกท าลายได้โดยง่ายในรัศมีไม่เกิน 1,000 เมตร 

5) ก่อสร้างหมุดหลักฐานแผนที่ชนิดหมุดคู่ตามแบบแปลนที่กรมป่าไม้ก าหนด ทั้งนี้ โดยด าเนินการ

เองหรือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ภายใต้วงเงินที่ก าหนด (ก าหนดราคากลางต่อหนึ่งหมุดที่ 555 บาท 

ตามนัยหนังสอืส านักจัดการที่ดินป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.5/911 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560) 

มาตรฐานการก าหนดหมุดดาวเทียม GPS 

1) จุดที่ตัง้ของหมุดหลักฐานแผนที่ควรอยู่ในบริเวณที่ค้นหาได้ง่าย ไม่เสี่ยงต่อการถูกท าลายได้ง่าย 

และสะดวกต่อการใชง้าน อยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อให้สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมที่โคจรอยู่บนท้องฟ้า

ได้ทุกทิศทาง ควรมีมุมกั้นท้องฟ้า (Mask Angle) ไม่นอ้ยกว่า 15 องศา 

2) มีความมั่นคงแข็งแรง พื้นดินมีการอัดตัวแน่น ยากต่อการเคลื่อนย้ายหรือขยับเขยื้อน ไม่ควร

ก่อสร้างหมุดหลักฐานใกล้กับสายส่งแรงสูง หรอืบริเวณไหลท่าง 

3) ขนาดและรูปแบบเป็นไปตามแบบที่กรมป่าไมก้ าหนด 

4) ในการก่อสร้างหมุดหลักฐานแผนที่ ใหท้ าการบันทึกค่าพิกัดโดยประมาณไว้ พร้อมจัดท าแผนที่

สังเขป (Description) จุดอ้างอิง (Reference point) เพื่อสะดวกต่อการค้นหาในการรังวัดค่าพิกัดของหมุด

หลักฐานแผนที่โดยละเอียด 

5) การก าหนดชื่อหมุดหลักฐานแผนที่ ใหใ้ช้ช่ือย่อภาษาอังกฤษของจังหวัดตามโครงการ One Map 

แล้วตามด้วยตัวเลขจ านวน 4 หลัก เช่น หมุดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ช่ือว่า CNX0001  CNX0002 เรียงต่อ

กันไปเรื่อยๆ และให้จัดท าทะเบียนควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อนของชื่อหมุด 

6) ถ่ายภาพการก่อสร้าง และลักษณะภูมิประเทศโดยประมาณ 

7) บันทึกชื่อบุคคล หรือราษฎรในพื้นที่ ผู้ทราบต าแหน่งของหมุด และสถานที่ติดต่อ หรือหมายเลข

โทรศัพท์ 

8) หมายต าแหน่งการก่อสร้างหมุดลงในแผนที่มาตราส่วน 1 : 50000 ล าดับชุด L 7018 

การรังวัด ค่าพิกัด 

1) ในการรังวัดหาค่าพิกัดให้ใช้มาตรฐานสากล และมาตรฐานของ กมร. โดยการใช้เครื่องรับ

สัญญาณจากดาวเทียม (GPS) ระบบสองความถี่ ด้วยวิธีการรังวัดแบบสถิต (Static Survey) โดยการยึด

โยงค่าพิกัดออกจากหมุดหลักฐานของกรมแผนที่ทหาร (กรมป่าไม้จัดหาให้) ในกรณีที่หมุดหลักฐาน  

กรมแผนที่... 



- 3 - 

 

กรมแผนที่ทหารอยู่ห่างจากบริเวณที่ก่อสร้างหมุดเป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตร  ให้ท าการรับสร้าง

หมุดย่อยโดยวิธี Network Static Survey เพื่อเป็นการตัดทอนค่าความเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากองค์ประกอบ

ของความยาวของเส้นฐาน และให้ถือเป็นงานในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดความยาวของเส้นฐานไม่เกิน 

20 กิโลเมตร 

2) ค่ามาตรฐานความคลาดเคลื่อน (Accuracy) ไม่เกิน 10 mm. + 1 PPM 

3) ระยะเวลาในการรับสัญญาณจากดาวเทียม 30 – 60 นาที  

การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

 ให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ที่ได้รับงบประมาณในการด าเนินการกิจกรรม จัดท าค าสั่ง

มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการออกไปปฏิบัติงาน แล้วให้ส่งส าเนาค าสั่งดังกล่าวให้

กรมป่าไม้ทราบ 

การรายงานผลการรังวัดค่าพิกัด 

 1) แบบรายงาน Description จ านวน 3 แผ่น ประกอบด้วย 

    1.1) แบบรายงานหมุดคู่ (excel) (แบบ ม.1) 

    1.2) แบบรายงานรายละเอียดหมุดหลักฐานกรมป่าไม้ (pdf) (แบบ ม.2/1) 

    1.3) แบบรายงานภาพรายละเอียดประกอบหมุด (pdf) (แบบ ม.2/2) 

2) แผ่น CD Digital file จ านวน 1 แผ่น โดยมีไฟล์ที่ตอ้งรายงาน คอื 

    2.1) ข้อมูลของแตล่ะหมุดที่ยังไม่ได้ท าการ process (ข้อมูลดบิ)  

    2.2) ข้อมูล project ของแต่ละหมุดที่ท าการ process แล้ว 

    2.3) ใบ report ข้อมูลหมุดหลักฐาน (point) 

    2.4) ใบ report ข้อมูลเส้นระหว่างหมุดหลักฐาน (baseline) 

    2.5) ใบ adjustment report 

    2.6) Shapefile หมุดหลักฐานแยกเป็นรายป่าสงวนแหง่ชาติ 

    2.7) แผนที่มาตราส่วน 1 : 50000 แสดงพิกัดหมุดหลักฐานแยกรายป่าสงวนแหง่ชาติ 

(Digital file) 

    2.8) แบบรายงาน (ตามข้อ 1.) 

    2.9) รูปภาพการปฏบิัติงาน 

-------------------------------------------------- 

 

 


